
Hej därhemma! 
Nu är det nedräkning till påsken som infaller under nästa 
vecka. Vi Mymlor har börjat påskpyssla och vi har sjungit 
påsksånger och ramsor. Vi har denna vecka besökt 
biblioteket och träffat den nya barnbibliotekarien som glatt 
släppte in oss i värmen när vi kom gående i kylan. 

• Nästa veckas torsdag är det skärtorsdag och det tänkte vi 
uppmärksamma genom att ha påskaktiviteter tillsammans med 
Knyttarna på förmiddagen. Barnen får gärna komma utklädda denna 
dag i något påskigt, men vill man inte klä ut sig är man såklart 
välkommen precis som man är:) Vi kommer att erbjuda barnen 
ansiktsmålning, vi kommer att gå på en tipspromenad, ha äggjakt och 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7/4-10/4 Påskhelg 
(förskola + skola + fritids 
stängt) 

V. 15 Påsklov (förskola och 
fritids är öppet) 

1/5 Första Maj (förskola + 
skola + fritids stängt) 

11/5 Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18/5 Kristi 
himmelsfärdsdag (förskola 
+ skola + fritids stängt) 

19/5 Klämdag (förskola + 
fritids öppet) 

1/6 Förskolans 
sommaravslutning 

5/6 Klämdag (förskola + 
fritids öppet) 

6/6 Nationaldagen 
(förskola + skola + fritids 
stängt) 

9/6 Läsåret avslutas 

12/6 Planeringsdag 
(förskola + skola + fritids 
stängt) 

V. 27-30 Förskolan har 
sommarstängt 



pyssla vidare på påsktemat.  

• Nästa vecka (v.14) kommer vi som sagt att ha påskaktiviteter på torsdagen, så även nästa vecka 
utgår utflykten till Hjorthagen. Ingen matsäck med under nästa vecka alltså! Veckan därpå (v. 15) är 
det påsklov och då kommer vi att frångå vårt ordinarie schema, så inte heller då blir det någon 
torsdagsutflykt till Hjorthagen. Men veckan därpå (v.16) kommer vi att gå iväg på torsdagsutflykten 
igen. I och med att det då (förhoppningsvis) är varmare vårväder, så tar vi nu paus med varm dryck/
varm choklad och man får gärna ta med sig en vattenflaska, sittunderlag samt en liten frukt eller 
grönsak. Påminnelse om detta kommer längre fram:) 

• Tack till alla er som fyllt i vårdnadshavarenkäten! Ni som inte fyllt i, har ännu ett tag på er att hinna 
lämna era åsikter. Fyll gärna i länken (senast 3 april) och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: 
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8  

• Datum då förskolan lämnar över till fritids redan kl. 16.30 pga personalens APT; 5/4 samt 10/5.  

• Efterlysning; Vi har ett barn i gruppen som blivit av med sina svarta vinterkängor, ifall någon fått 
med sig fel par hem? Vi efterlyser även en blå/grå långärmad tröja med verktyg på ifrån märket 
”Name it” - en favorittröja, så ni får gärna kika ifall den slunkit med fel barn hem:) 

• Veckans tecken: Gul, påsk, ägg, kyckling, hare, häxa 

• Veckans ramsa: ”Haren långa öron har” 

• Veckans bok: Tack Colin för att vi fick läsa din bok ”Ivar träffar en Pteranodon”.

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Tuva
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Mymlor: 070-189 81 06 

Knyttar: 070-182 11 28 

Hemuler: 070-182 11 27 

Filifjonkor: 070-189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
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